
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. te 
Innovatielaan 1, Heerenveen  
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl.  
 
Algemene informatie  
Doelstelling van de inspectie  
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het 
bedrijf aan die eisen voldoet.  
 
Doelstelling van de samenvatting  
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-
inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?  
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te 
maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar 
gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.  
 
Inleiding  
Op 20 en 22 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf BASF Nederland B.V. (verder te noemen BASF). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 22 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.  
 
Wat voor een bedrijf is BASF?  
Bij BASF vindt de productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en 
oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en 
kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zogenoemde hogedrempel Brzo-
bedrijven.  
 
Wat controleerden de inspecteurs?  
De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:  
- De opvolging van bevindingen uit voorgaande Brzo-inspecties.  

- Training en opleiding van het personeel dat betrokken is bij het beheersen van zware ongevallen.  

- De wijze waarop ongevallen worden onderzocht.  

- Hoe omgegaan wordt met het risico van mechanische en thermische vermoeiing.  

- Deugdelijkheid passieve brandbeveiliging.  

- Drukapparatuur dat voorheen onder de zorgplicht viel en nu onder keuringsplicht valt.  
 
Resultaten  
Wat was op orde?  
- De opvolging van bevindingen uit voorgaande Brzo-inspecties.  

- De wijze van training en opleiding van eigen medewerkers en contractors is vastgelegd in het VBS.  

- Het toetsen van veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen voor eigen medewerkers is 
geborgd.  

- Het onderzoek van ongevallen en incidenten is vastgelegd in het veiligheidsbeheerssysteem van 
BASF  

- Communicatie over ongevallen en incidenten.  

- Er wordt bij het ontwerp en onderhoud rekening gehouden met mechanische en thermische 
vermoeiing.  

- Inzicht in passieve brandbeveiliging.  

- Inventarisatie en evaluatie van drukapparatuur en leidingen.  
 
Wat waren de verbeterpunten?  
- Bij online trainingen kan het limiteren van het aantal toetsen het leereffect verbeteren.  

http://www.brzoplus.nl/
http://www.brzoplus.nl/


- In de uitwerking van ongevalsonderzoeken onderscheid maken tussen directe en achterliggende 
oorzaken.  

- Zorgvuldigheid betrachten bij het invullen van de informatie in de statusdocumenten en de 
classificatielijsten.  
 
Eindoordeel  
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


